
Er   der   evigt   liv   i   døden?   
  

For   bedre   at   forstå,   hvad   døden   er,   må   vi   først   forstå,   hvad   livet   består   af.   
Livet   er   en   gave!   Ingen   af   os   er   skyld   i   at   være   til   -   det   er   blevet   givet   os.   

  
Et   levende   væsen   består   af   ___________   +   __________________________    (1   Mos   2,7)   

  
Vi   består   af   disse   to   elementer   og   vi   ser,   at   mennesket   ______________   et   

levende   væsen.    Du   har   ikke   en   levende   sjæl   -   du   ER   en   levende   sjæl.   
  

Døden   er   en   tilbageførsel   af   livet.   Guds   livsånde   trækkes   tilbage   og   vi   
bliver   til   jord.   -   Uden   Gud   eksisterer   vi   ikke   -   vores   liv   er   i   hans   hånd.   

  
Ez   18,20   fortæller,   at   en   sjæl   kan   dø.   Joh   3,16   fortæller,   at   vi   alle   fortjener   
fortabelse   (fuldstændig   ødelæggelse),   men   vi   kan   få   evigt   liv.   
Det   evige   liv   er   ikke   naturligt   i   os   men   gives   som   en   _______________   ved   tro.   

  
Gud   er   den   _______________________,   som   har   udødelighed.    (1   Tim   6,16)   

  
De   døde   ved   _________________________.   De   har   ingen   kundskab,   visdom,   

følelser   og   har   ikke   del   i   noget   her   på   jorden.    (Præd   9,5-10)   
Vi   kan   dermed   ikke   søge   råd   og   vejledning   hos   afdøde.   

  
Antropologisk   dualisme   (at   kroppen   og   sjælen   er   adskilt)   er   en   hedensk   
tanke   fra   de   gamle   grækere.   Dette   er   fundamentet   for   al   spiritisme   -   at   en   

sjæl   lever   evigt   i   en   åndeverden,   som   vi   kan   kontakte.   
Denne   tanke   er   også   krøbet   ind   i   kirken   og   har   ledt   til   mange   ubibelske   
lærdomme   som:   Evigt   helvede,   Skærsilden,   helgentilbedelse   osv.   

  

Bibelen   beskriver,   at   vi   ikke   farer   til   himlen,   når   vi   dør,   men   hviler   i   graven   
indtil   __________________________.    (Sl   115,17;   Apg   2,29-34;   Joh   20,16-17)   

For   os   er   håbet   om   liv   efter   døden,   opstandelsen   ved   Jesu   genkomst.   

Jesus   har   sejret   over   døden   og   opstået   fra   de   døde.   Dette   er   vores   håb   for   
en   opstandelse,   for   vi   skal   opstå   ligesom   Jesus   opstod.    (1   Kor   15,12-22)   

  
Ved   Jesu   genkomst   skal   vi   ___________________________   fra   graven.    (Joh   5,28-29)   

  
Bibelen   beskriver   konsekvent   døden   som   en   _________________   .   

   (1   Thess   4,13-18   ;   Joh   11,11-25;   1   Kor   15,51-55)   
Døden   er   en   tilstand   uden   bevidsthed,   kundskab,   tanke   og   følelser   -   vi   er   
blevet   til   jord   og   ophørt   at   være   til.   Vi   “sover”   i   graven   til   Jesus   kommer   og   
“vækker”   os   op   fra   jorden   ved   at   give   os   sin   livsånde   igen!   

  
Tanken   om   sjælens   udødelighed   stammer   fra   Edens   have.   
Satan   sagde   til   Eva:   “Vist   skal   i   _________________________________”.     (1   Mos   3,1-5)   
Dette   var   på   trods   af,   at   Gud   sagde,   at   de   skulle   dø.   

Satan   fortalte,   at   de   ville   blive   som   guder   og   ikke   rigtigt   dø!   
  

Gud   advarer   os   udtrykkeligt   om   IKKE   at   opsøge   trolddom,   dødemanere   
eller   spiritisme.   Vi   ser   nu   hvorfor:   De   døde   kan   ikke   kontaktes,   de   

eksisterer   ikke   i   nogen   åndeverden.   Det   er   derimod   faldne   engle,   som   
udgiver   sig   for   at   være   afdøde.   

  
Satan   vil   benytte   spiritisme,   trolddom   og   mirakler   til   at   forføre   os   i   

endens   tid.   Bibelens   sandhed   om   dette   emne   vil   holde   os   fri   for   bedrag.  
(3   Mos   19,26-31;    3   Mos   20,6;   Åb   16,13-14;   Åb   18,23)   

  

Døden   er   en   besejret   fjende.   Vi   skal   iklædes   ___________________________   -   
men   først   ved   opstandelsen.   Da   vil   døden   være   fortid   -   livet   har   sejret!   

  
Døden   bliver   til   sidst   styrtet   i   ildsøen   og   på   den   nye   jord,   skal   der   ikke   

være   død   mere   -   fantastisk!    (Åb   20,14;   Åb   21,4)   
  

Dette   evige   liv   gives   som   en   gave   ved   tro   på   Jesus...   
Vil   du   tage   imod   denne   gave   i   dag?    ________________________   


